Câmara Municipal de Viana do Castelo

ATA N. 0 2

A 05 de janeiro de 2020, na Câmara Municipal de Viana do Castelo, reuniu o Júri
constituído pela Chefe de Divisão Jurídica, Dra. Ariana Gouveia Ribeiro, que preside;
Dr. Luis Filipe Neiva Marques, Diretor de Departamento de Administração Geral e pela
Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Dra. Hirondina da Conceição
Passarinho Machado; na qualidade de membros efetivos do procedimento concursal de
recrutamento e seleção para provimento de 01 cargo de direção intermédia de 3° grau
- chefe de unidade de contratação pública, em regime de comissão de serviço, de

harmonia com o regulamento de organização dos serviços municipais e estrutura flexível
publicado no Diário da República 2ª Série, nº 87 de 07 de maio de 2018, alterada e
republicada conforme publicação no Diário da República , nº 230, de 29 de novembro de
2018 (despacho nº 11391/2018) nos termos e em conformidade com o aviso de abertura
publicado no Diário da República , 2ª série, n. 0 70, de 08 de abril de 2020 e na BEP Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n.º OE 202004/0094. --------------------------------A ata prévia de critérios (ou nº 1), onde constam os parâmetros de avaliação dos
candidatos foi publicitada conjuntamente com o aviso de abertura na plataforma

eletrónica do município, www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. -------------Teve a reunião em vista apreciar as candidaturas apresentadas, bem como proceder à
verificação dos elementos exigidos no aviso de abertura do concurso e deliberar pela
sua admissão ou exclusão. ------------------------------------------------------------------------------Teve ainda por fundamento dar inicio à aplicação do primeiro método de seleção Avaliação Curricular (AC) aplicável aos candidatos admitidos ao procedimento, nos

termos da ata prévia de critérios de seriação publicitada em simultâneo com o aviso de
a be rtu ra do procedimento. -------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRO: Apresentaram-se a concurso os seguintes candidatos: --------------------------

Joana do Paço Ramalhosa; Olinda Lúcia da Silva Rocha e Zélia Augusta Malheiro de
Ca rva Iho Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Júri do Concurso deliberou por unanimidade: ----------------------------------SEGUNDO: Analisada a candidaturas e verificada a titularidade dos requisitos

habilitacionais e jurídico-funcionais, o Júri deliberou admitir os seguintes candidatos:
Joana do Paço Ramalhosa; Olinda Lúcia da Silva Rocha e Zélia Augusta Malheiro de
Ca rva Iho Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------
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TERCEIRO: Considerando que a totalidade dos candidatos se encontram admitidos ao
procedimento, o Júri deliberou por unanimidade dar inicio à aplicação dos métodos de
seleção e em conformidade traduzir em ata e publicitar os resultados obtidos por
aplicação do 1° método de seleção - Avaliação Curricular (AC), método com
ponderação de 40% na classificação final, de harmonia com os critérios definidos na ata
prévia de critérios publicitada em anexo ao aviso de abertura, conforme lista ordenada
alfabeticamente e que se segue: -----------------------------------------------------------------------

AVALIAÇAO CURRICULAR (AC) = (HA+EPG+AD+FPG)/4
CANDIDATOS

HA

EPG

AD

FPG

TOTAL

Joana do Paço Ramalhosa

18,00

15,00

20,00

20,00

18,25

Olinda Lúcia Silva Rocha

18,00

15,00

16,00

20,00

17,25

Zélia Augusta Malheiro Carvalho

18,00

15,00

16,66

20,00

17,41

Martins
..

.

.

Legenda: HA - Hab1htaçoes Academ1cas; EPG - expenenc1a profissional geral; A D - Avahaçao de Desempenho; FP Formação Profissional Geral.

QUARTO: Face ao que antecede, o Júri deliberou, por unanimidade proceder à
marcação da entrevista pública (EP) para o dia 18 de janeiro de 2021, pelas 1OhOO
no edifício da Câmara Municipal de Viana do Castelo, sita no Passeio das Mordomas
da Romaria, em Viana do Castelo. ---------------------------------------------------------------------

QUINTO: . Ao abrigo do nº 13 do artigo 21° da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na atual
redação, adaptada à Administração Local pelo Decreto-Lei nº 49/2012, de 29 de agosto,
o procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a
a ud iência dos interessa dos. ---------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, em www.cm-viana-castelo.pt/pt/recrutamento-pessoal. E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar, se lavrou
a presente ata, que vai ser assinado por tod s os membros efetivos do Júri. --------------
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